KINNITATUD
direktori 24.05.2018. a
käskkirjaga nr 1-5/72

TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
KODUTEENINDUS
Õppekava nimetus
(nimetus eesti keeles) Puhastusteenindaja - juhendaja
(nimetus inglise keeles) Cleaner
(nimetus vene keeles) Руководитель уборочных работ
Õppekava kood EHISes
201897
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4
EKR 2
EKR 3
EKR 5
EKR 4
EKR 5
kutsekeskharidus EKR 4
Õppekava maht (EKAP)
Õppekava koostamise alus

Õppekava õpiväljundid

X
30
VV 26.08.2013. a määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ Kutsestandardid
„Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4“ ja „Eripuhastöötaja, tase 4“,
kinnitatud Teeninduse kutsenõukogu 18.05.2017. a otsusega nr 7
Õppekava eesmärk:
õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud,
mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates
ettevõtetes või endale töökoha loomisel. Õpe loob eeldused ettevõtliku,
innovaatilise, teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja
elukestvaks õppeks.
Õpilane:
 planeerib ja viib läbi hoolduskoristust ja suurpuhastust, lähtudes
koristustöö tehnoloogiast, järgides tervishoiu, tööohutus-, hügieenining keskkonnanõudeid;
 kavandab kaastöötaja juhendamise, töötab meeskonnas, suhtleb ja
käitub lähtuvalt heast tavast;
 juhendab kaastöötajat, on ettevõtlik, korraldab puhastustöid
plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult, järgib teeninduse head
tava ning kutse-eetikat;
 algatab ja rakendab mitmekesiseid ja uudseid lahendusi eeldavaid
tööülesandeid;
 analüüsib oma teadmiste taset ja töötulemusi lähtuvalt
kutsestandardi kompetentsusnõuetest.

Õppekava rakendamine
statsionaarne koolipõhine ja töökohapõhine õppevorm
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima asumise eelduseks on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate
kompetentside ja haridustaseme olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast puhastusteenindaja–juhendaja õppekava kõikide õpiväljundite
saavutamist ja „Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4“ kutseeksami sooritamist
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
Kvalifikatsioon
„Puhastusteenindaja- juhendaja, tase 4“ vastavad kompetentsid

osakutse
puudub
Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid 25,5 EKAP-it
(nimetus, maht ja õpiväljundid):
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
2. Puhastamine ja koristamine 17,5 EKAP, sh praktika 8 EKAP
3. Koristustööde mõõdistamine 2 EKAP
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
Õpilane:
1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis;
2. mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
3. mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
4. mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
5. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2. Puhastamine ja koristamine 17,5 EKAP, sh praktika 8 EKAP
Õpilane:
1. määrab objekti koristustööde vajaduse ja järjekorra ning suurpuhastuse või eripuhastustööde
vajaduse lähtudes mustuse liigist, soovitud puhtuseastmest ning juhistest;
2. valib ja valmistab tööks ette ning kasutab turvaliselt ja hooldab heaperemehelikult koristustöödel
kasutatavaid koristustarvikuid ja -masinaid, analüüsib hoolduskuludeks vajalikku materjalikogust;
3. valib, doseerib ja kasutab, järgides kasutusjuhendit, ökonoomselt ja tervist säästvalt
puhastusaineid, analüüsib koguseid, arvestades mustuse liiki ja pinnakattematerjali;
4. viib läbi hoolduskoristust ja suurpuhastust eristades erinevaid pinnakattematerjale, juhindudes
töötamisel teeninduse heast tavast ja keskkonnanõuetest;
5. juhendab teisi puhastusteenindajaid tööks ettevalmistamisel ning hoolduskoristus- ja
suurpuhastustöödel.
3. Koristustööde mõõdistamine 2 EKAP
Õpilane:
1. kaardistab koristustööde vajaduse;
2. koostab koristusplaani etteantud objektil;
3. rakendab eestis kehtivaid standardeid tööaja arvestamisel.
Valikõpingud 4,5 EKAP ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):
Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest
kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras Valikõpingute moodulite sisu ja mahu üle otsustab kool,
lähtudes tööturu hetke vajadustest, kaasates otsustusprotsessi erialaspetsialiste ja õppijaid. Valikõpingute
moodulite nimetused, mahud ja õpiväljundid on toodud rakenduskavades.
1. Eripuhastustööd 3 EKAP
2. Erialane võõrkeel 1,5 EKAP
3. Arvutiõpetus 1,5 EKAP
4. Majutusasutuse toateenindus 3 EKAP
5. Sisehaljastuse hooldamine 1,5 EKAP
Spetsialiseerumised
Õppekava põhiõpingute moodulite 1, 2, 3 ja valikmooduli 1 õpiväljundite saavutamisel on võimalik
spetsialiseerumine eripuhastustöötaja kutsele
Õppekava põhiõpingute moodulite 1, 2, 3 ja valikmooduli 4 õpiväljundite saavutamisel on võimalik
spetsialiseerumine majutusasutuse toateenindaja kutsele
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi
Valeria Milaja
ametikoht
Õppedirektor
telefon
6644680

e-post
oppedirektor@tkak.ee
Märkused. Õppekava rakenduskavad asuvad kooli kodulehel www.tkak.ee
Lisa 1 moodulite rakenduskavad
Lisa 2 kompetentside vastavustabel

